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Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.a.

Besluitenlijst 30 april 2019
Besluitenlijst is conform vastgesteld.
Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

2.a.

Vaststellen overeenkomsten t.b.v. tijdelijke strandpaviljoen Steenbeek-Joosen VOF
Korte inhoud: De huidige yachters van het Vitusgebouw in Blaricum, mevrouw Steenbeek en
de heer Joosen, hebben vergunning aangevraagd voor de bouw van een tijdelijke
strandpaviljoen op het Voorland Stichtse Brug. In verband daarmede dienen een tweetal
overeenkomsten to worden opgesteld. De eerste overeenkomst regelt een aantal afspraken
rond o.a. het onderhoud van het terrein en de datum waarop het strandpaviljoen dient to zijn
verwijderd. De tweede overeenkomst regelt het onderopstalrecht. Het paviljoen wordt nl
geplaatst op grond die eigendom is van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer geeft de grond in
opstal aan de gemeente. De gemeente geeft vervolgens de grond in onderopstal aan de
eigenaren van het tijdelijke strandpaviljoen. Vestiging van een opstalrecht is noodzakelijk om
to voorkomen dat Staatsbosbeheer door natrekking eigenaar wordt van de opstallen.
Conform advies wordt besloten tot het:
1. Vaststellen van de de overeenkomst met Steenbeek en Joosen voor de vestiging van het
tijdelijke strandpaviljoen;
2. Vaststellen van de onderopstalovereenkomst met Steenbeek en Joosen.
Ondertekening moet worden gewijzigd. Beide overeenkomsten worden door de burgemeester
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ondertekend.
2.b.

Onrechtmatigheden aanbestedingen jaarrekening 2018
Korte inhoud: Bij de controle op de rechtmatigheid over 2018 zijn een aantal
onrechtmatigheden geconstateerd bij de aanbestedingen. In dit voorstel worden die
onrechtmatigheden toegelicht en kan de raad de 'lokale' onrechtmatigheden goedkeuren zodat
deze niet meetellen in het oordeel op de rechtmatigheid bij de jaarrekening 2018.
Het college besluit om het voorstel ter besluitvorming voor to leggen aan de Raad.

2.c.

Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 BEL Combinatie
Korte inhoud: Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 BEL Combinatie
Het college besluit:
1. op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, tweede lid en artikel artikel 10 lid 2 sub
b van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op to leggen ten aanzien
van de bijlage Managementletter BEL Combinatie 2018;
2. de geheimhouding wordt door het college opgelegd aan het college in verband met de
belangen genoemd artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van bestuur. De
geheimhouding wordt opgelegd tot het moment waarop de financiele en economische
belangen van de gemeente niet meer geschaad kunnen worden door
openbaarmaking, zulks to bepalen door het college.
3. de raad voor to stellen om op grond van artikel 25 van de Gemeentewet derde lid
geheimhouding op to leggen ten aanzien van ten aanzien van de bijlage
Managementletter BEL Combinatie 2018 en deze geheimhouding in de eerstvolgende
raadsvergadering to bekrachtigen.
4, kennis to nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de BEL Combinatie;
5. kennis to nemen van het negatieve resultant van deze jaarrekening 2018 a € 228.401;
o. kennis to nemen van het accountantsverslag 2018, managementletter 2018 en de
raadsinformatiebrief;
7. de gemeenteraad voor to stellen om kennis to nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening 2018;
8. de gemeenteraad voor to stellen om kennis to nemen van het accountantsverslag
2018, managementletter 2018 en de raadsinformatiebrief;
9. de gemeenteraad voor to stellen om kennis to nemen van de ontwerpbegroting 2020
en meerjarenraming 2021-2023;
10. de gemeenteraad voor to stellen een zienswijze in to dienen op de 'Jaarstukken 2018'
en 'Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023' van de GR BEL
Combinatie.

3.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Zienswijze ontwerpbegroting 2020 regio Gooi en Vechtstreek en resultaatbestemming
jaarrekening 2018 en verder kennis nemen van jaarrekening 2018.
Korte inhoud: De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in to dienen
ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 van de regio Gooi en Vechtstreek en de
resultaatbestemming jaarrekening 2018. De jaarrekening 2018 wordt verder ter informatie
aangeboden.
Het college besluit de gemeenteraad voor to stellen om:
1. Een zienswijze in to dienen ten aanzien van de begroting 2020 met betrekking tot
instemming met de begroting onder de volgende voorwaarden:
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tijdig in 2019 een uitwerking van de RSA wordt overgelegd voor de effecten daarvan in
2020;
uiterlijk in de reguliere begroting 2021 en volgende jaren meer sturingsinformatie wordt
opgenomen betreffende de beleidssamenwerking voor taken die niet langer onderdeel
zijn van de RSA;

2. Een zienswijze in to dienen ten aanzien van de resultaatbestemming, behoudens onderdeel
C omdat bestemming
van het resultant 2018 voor nieuw beleid onvoldoende onderbouwd, en daarbij voor to stellen
dit deel van het resultant ter hoogte van € 388.244,- terug to storten Haar de gemeenten;
3. De jaarrekening verder voor kennisgeving aan to nemen.
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3.b.

Insectvriendelijk convenant Blaricum
Korte inhoud: Het gaat landelijk niet goed met insecten. We doen al veel aan het vergroten van
de biodiversiteit door het planten van bollen, drachtbomen en binnenkort door bij-vriendelijke
hanging baskets. De imkervereniging heeft de gemeente gevraagd deze acties meer
beleidsmatige achtergrond to geven door de gezamenlijke ondertekening van het
bijenconvenant.
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het insectvriendelijk convenant BEL gemeenten 2019;
2. Wethouder Boersen to mandateren dit convenant to ondertekenen;
3. Het actieplan Het Zzzoemmmt Blaricum 2019-2020 vast to stellen.

3.c.

Contract bomen onderhoud Blaricum
Korte inhoud: Het bomenonderhoud is vorig jaar aanbesteed. De aannemer aan wie het werk
was gegund is ongeveer halverwege met de werkzaamheden, maar heeft aangegeven de
opdracht terug to willen geven omdat hij de werkzaamheden niet conform de
aanbestedingseisen kan uitvoeren. Van de opdracht resteert nog ca. € 70.000 aan werk. De
gids proportionaliteit (behorend bij de aanbestedingswet) laat toe dat - in afwijking van de
interne regels -nog tot € 70.000 enkelvoudig gegund wordt. Daarom wordt voorgesteld om de
resterende opdracht een op een to gunnen aan de Hummer 2 van de oorspronkelijke
aanbesteding. Dit voorstel wordt gedaan omdat op zo kort mogelijke termijn de
werkzaamheden weer op to starten. Van meerwerk is in het nu verrichte werk nauwelijks
sprake geweest. Dat wordt op dit moment voor het restant werk ook niet meer voorzien.
Conform advies wordt besloten:
1. De opdracht voor het resterende boomonderhoud enkelvoudig onderhands aan de firma
Boomtotaalzorg to gunnen, onder de premisse dat de prijs voor dit restant werk binnen het
resterende beschikbare budget blijft;
2. Hiervan wordt geen melding gemaakt via de berichtenmodule van het Tenderned platform.
Dat wordt als niet correct
beschouwd jegens de oorspronkelijke uitvoerder Bleekemolen.

3.d.

Contract beheer en onderhoud openbare verlichting
Korte inhoud: De gemeenten Blaricum en Laren hebben tot 1 januari 2019 een contract voor
het beheer en onderhoud van de openbare verlichting gehad met ZIUT. Vanwege de
teleurstellende prestaties is dit contract opgezegd. Vanaf januari 2019 wordt het beheer en
onderhoud uitgevoerd door Corona. Het is wenselijk om beheer en onderhoud van de
openbare verlichting voor langere tijd onder to brengen. Gelet op de jaarlijkse bedragen die
hier mee samenhangen is het noodzakelijk om een nieuw contract aan to besteden (Openbare
aanbesteding via Tendernet).
Conform advies wordt besloten:
1. In to stemmen met het afzonderlijk aanbesteden van het beheer en het onderhoud van de
openbare verlichting in de
gemeente.
2. Het beheer van de openbare verlichting in de loop van 2019 aan to besteden voor 2 jaar met
een verlengingsoptie voor 2 jaar.
3. Het onderhoud van de openbare verlichting met ingang van 2020 aan to besteden voor 2
jaar met een verlengingsoptie voor 2 jaar.

3.e.

Filmavond en twee duurzaamheidsbijeenkomsten
Korte inhoud: De gemeente heeft ervoor gekozen om in 2019 een filmavond en twee
duurzaamheidsbijeenkomsten, geinitieerd door de stichting 'de Hut van Mie' to faciliteren. Het
betreft een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief dat de gemeente omarmt.
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Conform advies wordt besloten er kennis van to nemen dat gehoor is gegeven aan de stichting
'de Hut van Mie' om dit najaar een filmavond en twee duurzaamheidsbijeenkomsten to
organiseren. Doel is om inwoners van de gemeente Blaricum bewust to maken van de
mogelijkheden om hun woning to verduurzamen en to stimuleren actie to ondernemen.
4.

Portefeuillehouder Wethouder, de heer G.C. Knoop

4.a.

Conceptbegroting 2020 Werkvoorzieningschap Tomingroep
Korte inhoud: Het Werkvoorzieningschap Tomingroep heeft een conceptbegroting 2020
opgesteld. Over de conceptbegroting 2020 kan de gemeenteraad op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen een zienswijze indienen.
Conform advies wordt besloten de raad voor to stellen een positieve zienswijze in to dienen op
de conceptbegroting 2020 van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 14 mei 2019
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